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П р ое к т  

 
Б е р е жа нс ька  м і сь ка  ра да  

Т е р но пі ль ськ о ї  об ла с т і  

VІI скликання 

ІІІ сесія 

(ІІ засідання) 

 

РІ Ш Е ННЯ  
 

від 15 березня 2016 року         № 
 

 

Про організацію харчування учнів  

міських шкіл  у 2015-2016 році 

 

 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», на 

виконання статті 25 Закону України «Про освіту», частини 3 статті 21, 

частини 3 статті 22, статті 37 Закону України «Про загальну середню 

освіту», статті 5 Закону України «Про охорону дитинства», Закону України 

від 05.06.2014 № 1324-18 «Про внесення змін до деяких законів України про 

освіту щодо організації інклюзивного навчання», відповідно до Постанови 

Кабінету Міністрів України від 18.01.2016 року №16 «Про внесення змін до 

Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у 

загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів», з метою 

організації раціонального харчування дітей у загальноосвітніх навчальних 

закладах міста, Бережанська міська рада  
  

ВИРІШИЛА: 
 

1. Забезпечити безкоштовним харчуванням учнів 1-4 класів  пільгових 

категорій (діти-сироти, позбавлені батьківського піклування, діти 

учасників АТО та діти із сімей, які отримують допомогу відповідно до 

закону «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» до 

закінчення 2015-2016 навчального року. 

2. В окремих випадках, неспроможності батьків або осіб, які їх замінюють 

зменшувати розмір батьківської плати чи звільняти їх від оплати за 

харчування. 

3. Розпочати процедуру щодо вивільнення кухарів, які працюють у міських 

школах згідно з чинним законодавством.  

4. Укласти до 1 квітня 2016 року договори «Про надання послуг харчування 

учнів» між відділом освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради  та 
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суб’єктом підприємницької діяльності, який здійснює організацію 

харчування учнів. 

5. Фінансування витрат на організацію харчування проводити в межах 

асигнувань, виділених у міському бюджеті на освіту. 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Захарківа О.М. 

 

 

 

Міський голова                                                                   МУЗИЧКА В.Я. 


